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Velkommen, v. Bo Jul Nielsen
Ref. Kort præsentationsrunde, der er flere nye ansigter.
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Ref.

Status for projekter og tiltag i Græsted
Alle giver status for deres projekter eller arbejde inkl. de nye grupper, der er opstået som del af
udviklingsprojektet Græsted i bevægelse. Derudover gøres der lidt reklame for årets julekalender
gennem Græsted.
Status for udviklingsprojektet
Der har været afholdt to workshops i byen, hvor alle interesseret har kunne deltage. Fra de dage
arbejdes der videre med følgende temaer:
•

Stier og Sammenhænge - arbejder med stiforløb gennem byen. Særligt med fokus på en
'perimetersti' rundt om byen og at skabe sammenhæng mellem byen om naturområderne
omkring. Gruppen arbejder videre med beskrivelse af visioner, formål, kulturelle
sammenhænge, fotoregistrering og tilretning af indtegning på kort.

Bo Jul Nielsen orienterede om at kommunen vil udarbejde en stiplan og det arbejde gruppen laver
kan oplagt indgå som input til stiplanen.
•

Kommunikation og samarbejder - gruppen arbejder med at samle informationer, blandt andet
om de arrangementer, der sker, så man i byen kan få et fælles overblik. Overblikket tænkes at
kunne samlet på en hjemmeside for Græsted. Derudover arbejder gruppen med hvordan der
kan etableres rammer for samarbejde i byen fremadrettet, både byens aktører imellem og for
samarbejdet med kommunen.

Henrik fortalte at de for nogle år siden arbejdede med en eventkalender.
•

Bymidtes - 'transformatorie' - gruppen arbejder med hvordan Græsteds bymidte, dens karakter
og sammenhæng kan styrkes. Er centrum ved torvet, ved centervej eller i Græsted
hovedgade? Gruppen har blandt andet fokus på at kunne skabe et sammenhængende byrum
ved Centervej og i sammenhæng med Folkeparken, at arbejde med trafikken i Græsted
Hovedgade. Gruppen samler visionerne i en samlet masterplan for byen, der også vil inkludere
arbejdet i stigruppen og Folkeparken. Realiseringen er tænkt at kunne ske trinvist og en

handlingsplan vil vise hvilke initiativer, der kan ske fremadrettet gennem de næste år.
•

•

Masterclass og planlægning af events - Gribskolen har i samarbejde med Designskolen afholdt
en masterclass, hvor elever arbejdede med deres ideer om udvikling i byen og mulighed for at
afprøve en bestemt ide. Gruppen har åbent Cafe Youngblood i et lokale på skolen. Tanken er
unge kan komme og hygge, lave lektier og have et uformelt fælles mødested i byen. Holdet har
været på besøg hos Lars Løkke på Christiansborg og præsentere deres ideer, da forløbet tog
udgangspunkt i Lars Løkkes initiativrigdom, da han selv gik på Græsted Skole. Der arbejdes
videre med muligheden for at cafeen kan have åbent fremadrettet.
Planlægning af LAN-event: en gruppe unge har arbejdet med en ide om at arrangere en større
LAN event hvor unge mødes og spiller computer sammen. Den slags events er meget
populære og har et højt deltagerantal, men der er ikke andre tilsvarende events i området.
Gruppen arbejder videre i samarbejde med Borgerforeningen og kommunen med at
konkretisere deres ide.

Gruppernes arbejde præsenteres til fælles drøftelse på kroen i februar.
Handels- og erhvervsforeningen - Det går stille og roligt. Foreningen har meldt sig ud af Erhverv
Gribskov. Har stået for juletræet og julebelysningen gennem torvet.
Der er behov for at se på om det skal styrkes, hvor træet står, da det er væltet i stormen.
Karina følger op med kommunen for muligheden for at få træet op igen.
Frikirken - har et værested, der er åbent onsdag og fredag, hvor alle kan komme og få noget at
spise, en kop kaffe mv. Alle er velkomne, og der kommer mange forskellige slags mennesker.
Frikirken har også samarbejde med Græsted Frivilligcenter og er aktive i forbindelse med
Veterantræffet og vil gerne være med i events på Eventpladsen. Frikirken er også tilknyttet Fra
hjem til hjem, der nu har sendt nødhjælp læs nr. 200 ud.
Gribskov Hallen - har afholdt julearrangement. Den 12. marts 2016 bliver der fest da Gribskov
Hallens venner har 40 års jubilæum. Der er også planer om kræmmermarkeder.
Græsted Kirke - Kirken har mange aktiviteter, for eksempel er der nu foredrag om etiske emner eksempelvis aktiv dødshjælp. Der er også afholdt verdens middage - for blandt andet danskere, der
ikke plejer at komme i kirken og indvandrere. Man skiftes til at lave mad og det afholdes ca. hver
anden måned. Der er også samarbejde med Luthersk mission.
I forbindelse med anlæggelse af det nye torv er det planlagt at lave ekstra indkørsel til
præstegården. Træet er fældet og indkørslen anlægges snarest.
Torv: gruppen har haft møde med Kunstrådet på torvet, der havde forslag til med til skulpturer. Kan
evt. tages op i forbindelse med fælles møder i januar/februar. Har flere henvendelser fra folk, der er
interesseret i at lave noget på torvet, markeder og også steelband har haft interesse.
Græsted Borgerforening - Borgerforeningen får løbende henvendelser. Senest er der kommet
henvendelse om at parkeringsarealet ved siden af kirken er udfordringer ved at arealet ikke er
opstrukket og biler parkerer ind over kirkestien. Kommunen følger op på sagen (tilføjelse efter
mødet: optegning af handicappladser og vendeplads kan ske når vejret er bedre).
Nordsjællands Veterantog - Har afholdt Græsted kaffe i forbindelse med åbent hus.
Er interesseret i at have flygtninge som frivillige, men har ikke fået tilbagemelding på henvendelse.
Ole tager den med tilbage Frivilligcenteret.
Græsted Frivilligcenter - fortsat rigtig mange aktiviteter og fortsat pladsmangel.
Har julearrangement på Græsted Kro juleaften og der er stadig nogle frivillige pladser.
Frivilligcenteret er også med i årets julekalender.
Har mange aktiviteter i forbindelse med flygtninge. Er også med i projektet Dialog på tværs, der
knytter frivilligcenteret til andre organiseringer, aktiviteter mv.
Kort drøftelse af et tidligere initiativ for at skabe et lokalt blad.
Folkeparken - var ikke repræsenteret, men har planer om nyt langhus, cykelbane og at renovere

multibanen. Giver løbende plads til flere og større typer af aktiviteter.
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Græsted Torv - hvordan sikrer vi aktiviteter fremadrettet?
Kommunikations- og samarbejdsgruppen arbejder med et oplæg til hvordan arbejdet kan
koordineres fremadrettet.
Alle i byen - foreninger mv. - skal huske at det er muligt at afholde arrangementer på torvet.
Hvis man gerne vil afholde et arrangement og skal bruge kommunens eventguide kan man
kontakte Gerdt Dahms fra Borgerforeningen, der har god erfaring med at bruge den.
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Nybyggerne i Græsted, v. Helle Rasmussen, projektleder
Kommunens projekt om nyt bofællesskab.
Kommunen arbejder med tiltag for at tiltrække nye borgere og Nybyggerne er et tiltag i den
forbindelse. Nybyggerne handler om at skabe bofællesskaber på et område i Græsted på området
ved Møllebakken.
Et bofællesskab siger man normalt er 20-25 boligenheder og der er i området plads til op til 50
boliger.
Tanken er at de kommende beboere kan være med til at forme projektet.
Alle i Græsted må gerne være med til at fortælle om projektet til nogle, de tænker kan være
interesseret i projektet.
Der skal gøres reklame for projektet og der vil blive annonceret for projektet, blandt andet i
virksomheder, der har medarbejdere, der pendler til arbejde i kommunen. Derudover er den
primære målgruppe børnefamilier, der vurderes at være interesseret i denne type boligform.
Selvom der annonceres til bestemte grupper er andre også velkomne. Der kan også være både
grupper af ældre, flere generationer mv.
Drøftelse af om det vil være særligt bæredygtigt eller økologisk? - det er der tænkt på, men man
stiller som udgangspunkt ikke deciderede krav til hvordan området skal udvikles.
Spørgsmål til placeringen og at det ville understøtte den kollektive trafik mere ved at lægge det
tættere ved stationen. Forslag om at lægge projektet på arealet ved siden af Græsted Syd.
- Der er indledningsvist undersøgt flere forskellige placeringer i kommunen, men området ved
Møllebakken i Græsted er valgt. Der er flere fordele ved denne placering, der blandt andet er
meget naturskøn, den er tæt på byen og det ligger delvist ved landzone, der giver mulighed for
også at have dyrehold.
Kommentar om at man godt kan markedsføre byen noget mere, for nærheden til både kysten og
skoven. Der er 8 km til Gilleleje over Søborg sø.
Det er bemærket at der i forbindelse med turistguiden for gribskov ikke er nævnt noget om
Græsted. Veterantogsmuseet har tidligere haft en dobbeltside, der gav ekstra aktivitet, men som
også var meget omkostningstung.
De mange aktiviteter og initiativer, der er i byen, kan også tages med i fortællingen.
Tidsplan - 2016 vil gå med at få kontakt til interesserede. Det kan blandt andet være afholdelse af
en event i byen og kommunen håber at byen vil være med til at bakke op om arrangementet.
Interesserede kan kontakte Helle på:
hrasm@gribskov.dk
7249 6763
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Udvidelse af Nordsjællands Veterantog og uenighed med Græsted Veterantræf
Kommunens Plan- og miljøudvalgt har godkendt en plan for at udvide faciliteterne omkring
Nordsjællands Veterantogsmuseet, med en hal, på den anden side af banen i forhold til hvor
museet ligger i dag. Lokalplanen kommer i otte ugers høring.
Forslag til lokalplan kan ses her

Placeringen på den anden side af banen vurderes at være den strategisk mest oplagte placering og
en ny hal og nye faciliteter har potentiale for at kunne blive anvendt til både museet og i forbindelse
med afholdelse af events og som fælles indgangsområde.
På grund af uenigheder omkring udvidelsen mellem museet og Veterantræffet er der nu i
lokalaviserne nyheder om at Veterantræffet vil flytte træffet til en anden kommune.
Veterantræffet er et stort aktiv i byen og mange fra byen er aktive i forbindelse med afholdelse af
træffet.
Der blev stillet forslag om at tilknytte en mægler (mediator) for at løse konflikten.
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Græsted Byforum 2016
Skal vi have tre eller fire møder?
I dag er det fire med møder i marts, juni, september og december.
Forslag om at holde møde i Byforum andre steder i byen, eksempelvis i Frikirken, menighedshuset
eller frivilligcenteret.
Næste gang i menighedshuset eller Frikirken. Karina afklarer med stederne i forhold
stederne/dage.
Vi fastholder fire årlige møder.
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Evt.
Husk julekalender gennem byen.

